د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

قانون سالح ناریه ،مهمات و مواد منفلقه

د چاپ نېټه :د  ۸۳۱۴هـ.ش کال د غبرګولي د میاشتې ( – )۳۸پرله پسې ګڼه ()۱۸۸

جمهوری اسالمی افغانستان
شماره)۴۴۴۳( :
تاریخ۸۳۱۴/۳/۳ :
محترم سرور دانش وزیر عدلیه!
لانون سالح ناریه ،مهمات و مواد منفلمه که از طرف مجلس عالی وزاء بداخل ( )۳فصل و ( )۶۱ماده تصویب و از
جانب ما ذریعه فرمان شماره ( )۰۲مورخ  ۶۳۳۱/۳/۳منظور گریده است ،بشما ارسال شده تا به نشر آن در جریده
رسمی الدام نمائید.

احمد ضیاء مسعود
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معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری اسالمی افغانستان

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در باره انفاذ قانون سالح ناریه ،مهمات و مواد منفلقه
شماره)۴۲( :
تاریخ۸۳۱۴/۳/۳ :
مادۀ اول:
لانون سالح ناریه ،مهمات و مواد منفلمه را که به اساس مصوبه شماره ( )۶۱مورخ  ۶۳۳۱/۰/۰۱مجلس عالی وزراء
بداخل ( )۳فصل و ( )۶۱ماده تصویب گردیده است ،توشیح می دارم.
مادۀ دوم:
این فرمان از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ می گردد.
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احمد ضیاء مسعود

معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
قانون سالح ناریه ،مهمات و مواد منفلقه
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

ماده اول

هدف۸ ...........................................................

ماده دوم

اصطالحات۸ ...................................................

ماده سوم

مجوز قانونی۸ .................................................

ماده چهارم

ملکیت۴ ........................................................

ماده پنجم

مرجع تطبیق کننده۴ ..........................................
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ماده

عنوان

فصل دوم

صدور جواز و توزیع سالح

ماده ششم

جوازنامه۳ ................................................................

ماده هفتم

حصول جوازنامه سالح های ناریه مهمات غیر شکاری۳...........

ماده هشتم

خرید و فروش سالح و مهمات شکاری۳ ..............................

فصل سوم
احکام متفرقه
ماده نهم

میعاد ثبت سالح و مهمات دست داشته۴ ...............................

ماده دهم

تخلف از ثبت۴ ..................... ......................................

ماده یازدهم

نگهداشت غیر قانونی سالح ناریه و مهمات۴ ........................

ماده دوازدهم

اتالف و مفقودی سالح۴ .................................................

ماده سیزدهم

تزویر اسناد۸ .............................................................

ماده چهاردهم

تسلیمی سالح۸ ...........................................................

ماده پانزدهم

وضع طرزالعمل ها۸ .....................................................

ماده شانزدهم

انفاذ قانون۸ ..............................................................
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قانون
سالح ناریه ،مهمات و مواد منفلقه

فصل اول
احکام عمومی
هدف
مادۀ اول:
این لانون بمنظور تنظیم امور مربوط به حصول ،حمل ،نگهداری ،تولید ،استعمال ،خرید ،فروش ،ورود و صدور
سالح ناریه ،مهمات و مواد منفلمه وضع گردیده است.

مادۀ دوم:
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اصطالحات

اصطالحات آتی درین لانون معانی ذیل را دارد:

 -۶سالح ناریه :وسیله ای است که توسط آن مهمات باالثر گاز باروت و سایر مواد احترالی به مماصد مختلف انداخت
می گردد.

 -۰مهمات :مواد ترکیبی است که دارای ترتیبات فونیه (فیوز) بوده و باعث انفالق می گردد.

 -۳مواد منفلمه :ترکیب کیمیاوی حساسی است که دارای ترتیبات فونیه بوده باالثر اندک حرارت ،ضربه ،اصطکاک و
شعله منفجر گردیده و شامل باروت ،مواد مخربه و مواد منفجره می باشد.
مجوز قانونی
مادۀ سوم:
( )۶حصول ،حمل ،نگهداشت ،تولید ،استعمال ،خرید ،فروش ،ورود و صدور سالح ناریه ،مهمات و مواد منفلمه
توسط اشخاص حمیمی و حکمی مطابك به احکام این لانون صورت می گیرد.
( )۰وزارت های دفاع ملی ،امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی از حکم مندرج فمره ( )۶این ماده مستثنی بوده
طرز استفاده از سالح ناریه ،مهمات و مواد منفلمه مطابك ممررات خاص آنها صورت می گیرد.
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( )۳سایر ادارت و واحد های نظامی میتوانند سالح مورد نیاز را طبك احکام اسناد تمنینی مربوط حصول ،حمل،
نگهداری و استعمال نمایند.
ملکیت
مادۀ چهارم:
( )۸تمام سالح های ناریه ،مهمات و مواد منفلمه مربوط در للمرو کشور تحت لیمومیت دولت بوده ،سایر اشخاص
حمیمی و حکمی حك تولید ،تورید ،صدور ،حصول ،استعمال و نگهداشت آنرا بدون مجوز لانونی ندارند.
( ) ۰وزارت امور داخله میتواند برای اشخاص حمیمی و حکمی غرض دفاع از ملکیت دولتی ،شخصی و حفظ جان
مطابك احکام این لانون در حاالت ضرورت مبرم و فوق العاده استثنائی سالح و مهمات را توزیع نماید.
( )۳طرز توزیع سالح مندرج فمره ( )۰این ماده طبك الیحه جداگانه از طرف وزارت امور داخله تنظیم می گردد.
مرجع تطبیق کننده
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مادۀ پنجم:

وزارت امور داخله یگانه مرجع مسوول تطبیك احکام این لانون در سطح کشور می باشد.
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فصل دوم
صدور جواز و توزیع سالح
جوازنامه
مادۀ ششم:
( )۶جوازنامه حصول ،نگهداشت ،حمل و استعمال سالح های شکاری شامل چره ئی ،موشکش ،سپورتی و عتیمه و
مهمات مربوط آن و مواد منفلمه در مرکز از طرف وزارت امور داخله توزیع می گردد.
( )۰جوازنامه حصول ،نگهداشت ،حمل و استعمال سالح مندرج فمره ( )۶این ماده در مراکز والیات و ولسوالی ها با
درنظرداشت رهنمود وزارت امور داخله از طرف لوماندانی های امنیه مربوط توزیع و ثبت میگردد.
( )۳صدور جوازنامه استعمال سالح های شکاری بمنظور شکار طیور و حیوانات از تاریخ تصویب این لانون تا ده
سال ممنوع می باشد.
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( )۱موسسات امنیتی خصوصی تابع احکام این لانون بوده ،طرز فعالیت آنها مطابك ممرره جداگانه تنظیم میگردد.
حصول جوازنامه سالح های ناریه و مهمات غیر شکاری
مادۀ هفتم:

اشخاص حمیمی و حکمی غیر دولتی و مختلط میتوانند سالح های ناریه و مهمات غیر شکاری مورد ضرورت را به
منظور حفاظت از جان و مال خویش مطابك حکم فمره ( )۰ماده چهارم این لانون حاصل نمایند.
خرید و فروش سالح و مهمات شکاری
مادۀ هشتم:

اشخاص حمیمی و حکمی دارنده جوازنامه تجارتی میتوانند سالح شکاری ،چره ئی ،موشکش ،سپورتی ،عتیمه و
مهمات آنرا بعد از کسب جوازنامه از وزارت امور داخله خرید و فروش نمایند.
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فصل سوم
احکام متفرقه
میعاد ثبت سالح و مهمات دست داشته
مادۀ نهم:
اتباع کشور و اتباع خارجی ممیم افغانستان که لبل از انفاذ این لانون سالح های شکاری ،چره ئی ،موشکش ،عتیمه،
سپورتی و مهمات مربوط آنرا در حیازت خود داشته باشند ،مکلفند در خالل سه ماه بعد از انفاذ این لانون آنرا در
مراجع مندرج فمره های ( ۶و  )۰ماده ششم این لانون ثبت و جواز مربوط را حاصل نمایند.
تخلف از ثبت
مادۀ دهم:
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( )۶شخصیکه سالح ها و مهمات مندرج ماده نهم این لانون را در موعد معینه در مراجع مربوط ثبت ننماید ،در ممابل
هر میل سالح و مهمات معادل لیمت آن جریمه و سالح و مهمات مربوط ثبت میگردد.

( )۰شخصیکه سالح و مهمات مندرج فمره ( )۶این ماده را در موعد معینه ثبت ننماید و از طرف مراجع امنیتی کشف
و دستگیر گردد ،سالح و مهمات متذکره مصادره و مرتکب مورد تعمیب عدلی لرار میگیرد.

( )۳وزارت امور داخله میتواند سالح ها و مهمات مندرج فمره ( )۰این ماده را در صور ت عدم نیاز به آن طبك
الیحه جداگانه بفروش رسانیده ،لیمت آنرا به حساب واردات دولت تحویل بانک نماید.
نگهداشت غیر قانونی سالح ناریه و مهمات
مادۀ یازدهم:

شخصیکه سالح ناریه ،مهمات و مواد منفلمه را خالف حکم ماده چهارم این لانون تولید ،تورید ،صادر ،نگهداری،
خرید و فروش و حمل نماید ،طبك احکام لانون جزاء مجازات میگردد.
اتالف و مفقودی سالح
مادۀ دوازدهم:
شخصیکه سالح و مهمات را به اساس مجوز لانونی حصول و آنرا بدون عذر موجه مفمود یا تلف نماید ،مجرم پنداشته
شده ،طبك احکام لانون مجازات میگردد.
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تزویر اسناد
مادۀ سیزدهم:
شخصیکه اسناد ،مهر و اجازه نامه تولید ،تورید ،عرضه ،نگهداشت ،حمل و حصول سالح ناریه ،مهمات و مواد
منفلمه مندرج این لانون را تزویر نموده یا آنرا به اشخاص دیگر انتفال دهد ،مجرم پنداشته شده ،مطابك احکام لانون
مجازات میگردد.
تسلیمی سالح
مادۀ چهاردهم:
( )۶شخصیکه بعد از تکمیل برنامه خلع سالح و ملکی سازی سالح های ناریه ،مهمات و مواد منفلمه را در اختیار
داشته باشد ،مکلف است آنرا در مرکز به وزارت امور داخله و در والیات و ولسوالی ها به لوماندانی های امنیه
مربوط تسلیم نموده ،رسید اخذ نماید.
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( )۰با درنظرداشت حکم ماده چهارم این لانون انواع سالح ناریه ،مهمات و مواد منفلمه ایکه در اختیار اشخاص یا
گروه های مسلح لرار دارد ،توسط کمیسیون موظف جمع آوری و به مراکز معینی که بدین منظور ایجاد گردیده است
انتمال و بعد از ثبت به مراجع مربوط رسما تحویل میگردد.

( )۳شخصیکه سالح ها ،مهمات و مواد منفلمه مندرج فمره ( )۶این ماده را در موعد معینه به مراجع مربوط تسلیم
ننماید ،عالوه بر مصادره آن مطابك احکام لانون مجازات میگردد.
وضع طرزالعمل ها
مادۀ پانزدهم:

وزارت امور داخله بمنظور تطبیك بهتر احکام این لانون طرزالعمل خاصی را در مورد نحوه جمع و لید ،گزارش
دهی و صدور رسید انواع سالح ناریه ،مهمات و مواد منفلمه وضع مینماید.
انفاذ قانون
مادۀ شانزدهم:
این لانون از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ و با انفاذ آن احکام مغایر ملغی شناخته میشود.
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